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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

            Số: 167/PLX-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 Kính

V/v: Tính pháp lý của hóa đơn điện tử theo 
Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Quý Khách hàng
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) trân trọng cảm ơn quý 

Khách hàng đã lựa chọn sử dụng các sản phẩm thương hiệu Petrolimex trong thời gian 
vừa qua.

Tập đoàn là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định của Chính 
phủ, với hệ thống 43 Công ty xăng dầu TNHH MTV 100% vốn (Công ty), phân phối 
xăng dầu trên trên địa 62/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Với bề dày hơn 66 năm hoạt 
động và phát triển, Tập đoàn luôn là đơn vị tuân thủ các chính sách của pháp luật, các 
quy định của Nhà nước và được nhiều quý khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng. 

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính tại văn bản số 10847/BTC-TCT ngày 
20/09/2021 về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Luật quản lý 
thuế số 38/2018/QH14 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP (NĐ123) giai đoạn 1 tại 06 
tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình 
Định; từ tháng 12/2021 Petrolimex đã triển khai HĐĐT theo NĐ123 đối với các Công 
ty kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố nói trên. 

Trong quá trình triển khai, Tập đoàn đã phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp 
HĐĐT là Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone) để được Tổng cục 
Thuế chấp nhận sử dụng “hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế”, phát hành 
và truyền dữ liệu hóa đơn đến Cơ quan thuế theo hướng dẫn của NĐ123. Cụ thể như 
sau:

1. Các quy định về hóa đơn điện tử của NĐ123 áp dụng tại Petrolimex:
- Về hình thức hóa đơn quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3:
“2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được 

thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, , bao gồm cả trường hợp 
hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan 
thuế, trong đó:



2

b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức 
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.”

- Về định dạng hóa đơn điện tử quy định tại Khoản 1 Điều 12:
“1. Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều 

dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn 
điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML 
là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language" được tạo ra với 
mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).”

- Về chuyển dữ liệu hóa đơn đã lập đến cơ quan thuế quy định tại Tiết a.1 Điểm a 
Khoản 3 Điều 22:

“3. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ 
quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi 
qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

a) Phương thức và thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử
a.1) Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa 

đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này 
cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:

…
Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp 

dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện 
trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn 
điện tử này ngay trong ngày.”

- Về kiểm soát của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện 
tử không có mã quy định tại Khoản 6 Điều 14:

“6. Đối với các trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan 
thuế, định kỳ cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiến hành rà soát để thông báo theo Mẫu 
số 01/TB-KTT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này nếu thuộc đối tượng 
chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để đăng ký sử dụng hóa 
đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều này.”

2. Tính pháp lý của hóa đơn điện tử do Petrolimex phát hành
Căn cứ các trích dẫn nêu trên, hóa đơn điện tử do Petrolimex phát hành có các 

đặc điểm:
- Thứ nhất, hóa đơn điện tử phát hành hợp pháp, đã được cơ quan thuế chấp nhận 

đăng ký sử dụng bằng văn bản.
- Thứ hai, hóa đơn được tra cứu bằng dữ liệu điện tử và lưu trữ dưới định dạng 

XML tại website: “hoadon.petrolimex.com.vn”.
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- Thứ ba, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi theo dạng XML chứa thông tin 
từng mặt hàng phát sinh trong ngày theo quy định của cơ quan thuế.

3. Việc tra cứu tính pháp lý của hóa đơn Petrolimex trên website của Tổng 
cục Thuế

Để kiểm tra tính pháp lý của HĐĐT theo NĐ123, thông thường khách hàng sẽ 
vào mục “Tra cứu hóa đơn điện tử” tại website “hoadondientu.gdt.gov.vn”. Đối với 
“hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế” hoặc “hóa đơn điện tử không có mã của cơ 
quan thuế ngoài lĩnh vực xăng dầu” sẽ được tra cứu thành công. 

Tuy nhiên với hóa đơn của Petrolimex là hóa đơn xăng dầu, theo quy định, Bảng 
tổng hợp dữ liệu chỉ hiển thị “tên mặt hàng” và “tổng sản lượng bán trong ngày” nên 
việc khách hàng tra cứu từng hóa đơn bằng cách trên sẽ không thành công. Tình trạng 
trên là do trong giai đoạn đầu triển khai việc tích hợp dữ liệu truyền nhận chi tiết từ 
doanh nghiệp đến cơ quan thuế mặc dù tuân thủ đúng quy định, tuy nhiên chưa đáp 
ứng nhu cầu tra cứu thêm trên website Tổng cục Thuế của khách hàng. 

Hiện Petrolimex đang làm việc với cơ quan thuế để chuyển dữ liệu theo từng hóa 
đơn đến cơ quan thuế để khách hàng có thể tra cứu trực tiếp trên website của Tổng cục 
thuế. Trong thời gian chờ ý kiến chấp thuận của Tổng cục thuế,  Petrolimex khuyến 
nghị khách hàng để kiểm tra tính pháp lý thực hiện theo 02 bước:

- Bước 1: Tra cứu doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại website: 
hoadondientu.gdt.gov.vn

- Bước 2: Tra cứu hóa đơn bằng “mã tra cứu” trên hóa đơn tại website: 
hoadon.petrolimex.com.vn

Bằng văn bản này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cam kết về tính pháp lý của hóa 
đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và các quy định khác của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự chia sẻ, hợp tác của Quý Khách 
hàng./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- PTGĐ phụ trách. Trần Ngọc Năm (để báo cáo);
- PTGĐ. Lưu Văn Tuyển (để báo cáo);
- Các CTXD: KV1, KV2, KV3, B12, Hà Sơn 
Bình, Bình Định, Phú Thọ (để phối hợp);
- Lưu: Văn thư, B.TCKT (12 bản).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

Nguyễn Bá Tùng
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